Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: g
Tilleggsutstyr: c

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi gjøre
for deg?

FENDT LOTUS VENDERIVE

Utstyrsvarianter
og tekniske detaljer.

Kontakt
Fendt.
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Vekt og dimensjoner
Hva er Fendt Service?
For oss betyr service å kjenne og forstå
arbeidet ditt for å møte dine krav til
pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din
økonomiske interesse. Vi står bak våre
produkter og har utviklet dem for de
høyeste krav og langsiktig drift. Vår service
er en del av ditt arbeid.
Hva står Fendt Full Line for?
I tillegg til anerkjente traktorer og
høstemaskiner, kan vi nå også tilby våre
kunder en komplett graslinje etter Fendt
kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en
komplett landbruksmaskinportefølje,
inkludert Fendts topp service, alt fra
samme pålitelige leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt’s graslinje
omfatte?
Fendt grasutstyr inkluderer høykvalitets
samleriver (Fendt Former), sprederiver
(Fendt Lotus, Fendt Twister),
trommelslåmaskiner (Fendt Cutter), og
skiveslåmaskiner (Fendt Slicer),
lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt
presser for runde og firkantede baller) og
selvkjørende snitter (Fendt Katana). Alle
redskapene er perfekt tilpasset Fendt
traktorer, og er like overbevisende i
kombinasjon med tredjeparts traktorer.
Hvor kommer Fendts graslinje fra?
Fendt slåmaskiner, sprederiver og
samleriver er bygget i AGCO Centre of
Excellence for grashøstingsteknologi i
Feucht (Tyskland). Det er ett av våre seks
tyske produksjonssteder og har vært en
fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

fendt.com
Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske
spesifikasjoner, fra rapporter om kunder
eller vårt firma til vår Fendt-kalender.
Fendt Configurator
Med Fendt Configurator kan du velge
mellom alle tilgjengelige utstyrsvarianter
og sette sammen den best utstyrte
maskinen for din gård. Fendt Configurator
er tilgjengelig online på www.fendt.com.
Der finner du en hurtig-link til den direkte
på startsiden.

fendt.tv
Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library
gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg
nyheter og informasjon om Fendt døgnet
rundt.
facebook.com/FendtGlobal
Følg oss på Facebook, og finn ut det siste
fra Fendts verden. Ta en titt!
instagram.com/fendt.global
Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan.
Fascinerende artikler om Fendt venter på
deg der.

Arbeidsbredde
Transportbredde
Høyde i parkering
Transportlengde
Vekt

Effektbehov
Effektbehov

Tilkobling
Trepunkt
To-punkts trekkstenger

Tilleggsutstyr / rotor
Rotor
Antall tindarmer pr. rotor
Effektiv tindholder
Mekanisk kantspreder
Spredevinkelinnstilling
Overbelastningsvern
Pendelbrems

g

Hydraulikk
Antall dv hydraulikkventiler behov
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger

Antall

Dekk
Dekk på hjul under rotorer
Transportchassis dekk

Lysutstyr
Lysutstyr
Varselskilt/merker
T = Transportramme / * = Flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr

